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บทที่ 1
หลักการทั่วไปเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่สําคัญของฝายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค*กร ป+จจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให-งานตรวจสอบ
ภายในประสบความสําเร็จ คือ ผู-บริหารสามารถนําผลการตรวจสอบภายในไปใช-ในการบริหารงานได-อย3าง
มีประสิทธิภาพ ช3วยให-เกิดมูลค3าเพิ่มและความสําเร็จแก3องค*กร ดังนั้น เพื่อให-เกิดประโยชน*สูงสุดดังกล3าว
ผู-ตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข-าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู-ในหลักการ และ
วิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต-องปฏิบัติงานให-เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป
ความหมายของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให-หลักประกันอย3างเที่ยงธรรมและการให-คําปรึกษา
อย3างเปนอิสระ ซึ่งจัดให-มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค3าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค*กรให-ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในช3 ว ยให- อ งค* ก รบรรลุ ถึ ง เป< า หมายที่ ว างไว- ด- ว ยการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย3างเปนระบบและเปนระเบียบ (ที่มา :
The Institute of Internal Auditors : IIA)
ความสําคัญและประโยชน(ของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เปนการให-บริการข-อมูลแก3ฝายบริหาร และเปนหลักประกันขององค*กร
ในด-านการประเมินประสิทธิ ผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสม ทั้งในด-า น
การเงินและการบริหารงาน เพื่อส3งเสริมการปฏิบัติงานให-บรรลุวัตถุประสงค*และเป<าหมายขององค*กร โดย
การเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค3าขององค*กร รวมทั้ง การเปนผู-ให-คําปรึกษากับฝายบริหาร
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและดูแลให-มีการใช-ทรัพยากรอย3างประหยัด
และคุ-มค3า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส3วนผลักดันความสําเร็จดังกล3าว ดังนี้
1. ส3งเสริมให-เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร3งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป<องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจนทําให-การดําเนินงานไม3บรรลุวัตถุประสงค*
2. ส3งเสริมให-เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน-าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) ทําให-องค*กรได-ข-อมูลหรือรายงานตามหน-าที่ที่รับผิดชอบ และเปนพื้นฐานของหลักความ
โปร3งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได- (Auditability)
3. ส3งเสริมให-เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness
of Performance) ขององค*กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปนการประเมิน วิเคราะห* เปรียบเทียบ
ข-อมูลทุกด-านในการปฏิบัติงาน จึงเปนข-อมูลที่สําคัญที่ช3วยปรับปรุงระบบงานให-สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอน
ที่ซ้ําซ-อนและให-เหมาะสมกับสถานการณ*ตลอดเวลา ช3วยลดเวลาและค3าใช-จ3าย เปนสื่อกลางระหว3า ง
ผู-บริหารและผู-ปฏิบัติงานในการประสานและลดป+ญหาความไม3เข-าใจในนโยบาย
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4. เปนมาตรการถ3วงดุลแห3งอํานาจ (Check and Balance) ส3งเสริมให-เกิดการจัดสรร การใชทรัพยากรขององค*กรเปนไปอย3างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อให-ได-ผลงานที่เปนประโยชน*สูงสุด
ต3อองค*กร
5. ให-สัญญาณเตือนภัยล3วงหน-า (Warning Signals) ของการประพฤติชอบหรือการทุจริตใน
องค*กร ลดโอกาสความร-ายแรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของ
งาน
วัตถุประสงค(และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค*ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงใน
การทํ า หน-า ที่ ต รวจสอบและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น กิ จ กรรมต3 า งๆ ภายในองค* กร ด- ว ยการปฏิ บั ติ งาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห* ประเมิน ให-คําปรึกษา ให-ข-อมูลและข-อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู-ปฏิบัติงานทุก
ระดับขององค*กรสามารถปฏิบัติหน-าที่และดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับที่เกี่ยวข-อง
อย3างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู3ในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน*ต3อ
การตัดสินใจของผู-บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให-มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต-ค3าใช-จ3ายที่
เหมาะสม
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ประกอบด-วย
1. การสอบทานความเชื่อถือได-และความสมบูรณ*ของสารสนเทศ ด-านการบัญชี การเงิน และการ
ดําเนินงาน
2. การสอบทานให-เกิดความมั่นใจว3าระบบที่ใช-เปนไปตามนโยบาย แผน และวิธีปฏิบัติงานที่
องค*กรกําหนดไว- และควรแสดงผลกระทบสําคัญที่เกิดขึ้น
3. การสอบทานวิธีการป<องกันดูแลทรัพย*สินว3าเหมาะสม และสามารถพิสูจน*ความมีอยู3จริงของ
ทรัพย*สินเหล3านั้นได4. การประเมินการใช-ทรัพยากรว3าเปนไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. การสอบทานการปฏิ บั ติ ง านในความรั บ ผิ ด ชอบของเจ- า หน- า ที่ ร ะดั บ ต3 า งๆ ว3 า ได- ผ ลตาม
วัตถุประสงค*และเป<าหมาย รวมถึงความคืบหน-าตามแผนงานที่กําหนดไว6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ขององค*กร
ประเภทของการตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing)
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข-อกําหนด (Compliance Auditing)
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
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1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เปนการตรวจสอบความถูกต-องเชื่อถือไดของข-อมูลและตัวเลขต3 างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุ มถึงการดูแล
ป<องกันทรัพย*สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต3างๆ ว3ามีเพียง
พอที่จะมั่นใจได-ว3าข-อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต3างๆ ถูกต-อง และสามารถสอบ
ทานได-หรือเพียงพอที่จะป<องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย*สินต3างๆ ได2. การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Auditing) เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน งานและโครงการขององค*กร ให-เปนไปตามวัต ถุป ระสงค* และเป< าหมาย หรื อหลักการที่
กําหนด การตรวจสอบเน-นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ-มค3า โดยต-องมีผลผลิตและผลลัพธ*
เปนไปตามวัตถุประสงค*หรือเป<าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วั ดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต-องคํานึ งถึงความเพียงพอ
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค*กร ประกอบด-วย
2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให-มั่นใจได-ว3าการใช-ทรัพยากร
สําหรับแต3ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต-นทุน อันมีผลทําให-องค*กรได-รับผลประโยชน*อย3าง
คุ-มค3า
2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งทํา
ให-ผลที่เกิดจากการดําเนินงานเปนไปตามเป<าหมายขององค*กร
2.3 ความคุ-มค3า (Economy) คือ มีการใช-จ3ายเงินอย3างรอบคอบ ระมัดระวัง ไม3สุรุ3ยสุร3าย
ฟุมเฟmอย ซึ่งส3งผลให-องค*กรสามารถประหยัดต-นทุนหรือลดการใช-ทรัพยากรต่ํากว3าที่กําหนดไว- โดยยัง
ได-รับผลผลิตตามเป<าหมาย
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เปนการตรวจสอบการบริหารงานด-าน
ต3างๆ ขององค*กร ว3ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย*สิน รวมทั้งการบริหารงานด-านต3างๆ ว3าเปนไปอย3างเหมาะสม
และสอดคล-องกับภารกิจขององค*กร รวมทั้งเปนไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกํากับ ดูแลที่ดี
(Good Governance) ในเรื่องความน3าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรม และความโปร3งใส
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข-อกําหนด (Compliance Auditing) เปนการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานต3างๆ ขององค*กรว3าเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข-องที่กําหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค*กร
การตรวจสอบประเภทนี้ อาจจะทําการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเปนส3วนหนึ่งของ การ
ตรวจสอบทางการเงิน หรือการตรวจสอบการดําเนินงานก็ได5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เปนการพิสูจน*ความ
ถูกต-องและเชื่อถือได-ของระบบงานและข-อมูลที่ได-จากการประมวลผลด-วยคอมพิวเตอร* รวมทั้ง ระบบการ
เข-าถึงข-อมูลในการปรับปรุงแก-ไขและการรักษาความปลอดภัยของข-อมูล การตรวจสอบประเภทนี้เปนส3วน
หนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานที่นําระบบคอมพิวเตอร*มาใช-ในการปฏิบัติงานไม3ว3าเปนการ
ตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดําเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหาร ผู-ตรวจสอบภายในจึง
จําเปนต-องมีความรู-ในระบบงานสารสนเทศนี้ เพื่อให-สามารถดําเนินการตรวจสอบได-อย3างมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ-างผู-ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร*โดยตรงมา
ดําเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเปนงานเทคนิคเฉพาะ ผู-ตรวจสอบภายในอาจมีความรู- ความชํานาญไม3
เพียงพอ และต-องใช-เวลานานพอสมควรที่จะเรียนรู- ซึ่งอาจทําให-เกิดความเสียหายแก3งานขององค*กรไดคูมือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน
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วัตถุประสงค*ที่สําคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อให-ทราบถึงความน3าเชื่อถือของ
ข-อมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด-วยคอมพิวเตอร*
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได-รับมอบหมาย
จากฝายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทําที่ส3อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว3า จะมีการกระทําที่ส3อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู-ตรวจสอบภายในจะ
ดํ า เนิ น การตรวจสอบเพื่ อค- น หาสาเหตุ ข- อเท็ จ จริ ง ผลเสี ย หายหรื อผู- รั บ ผิ ด ชอบ พร- อมทั้ ง เสนอแนะ
มาตรการป<องกัน
ความรับผิดชอบและอํานาจหน-าที่ของผู-ตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในเปนลักษณะงานสนับสนุน มีการปฏิบัติหน-าที่ในการตรวจสอบ จึงไม3สมควร
มีอํานาจในการสั่งการหรือบริหารในหน3วยงานที่ตรวจสอบ มีความเปนอิสระ ดังนั้นควรมีสถานภาพใน
องค*กรของผู-ตรวจสอบภายใน โดยได-รับการสนับสนุนจากผู-บริหาร ไม3ควรเข-าไปมีส3วนได-เสียกับหน3วยงาน
ที่จะต-องเข-าไปประเมินผล
มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน เปนการกําหนดข-อปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ประกอบด-วย มาตรฐานด-านคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มาตรฐานด-านคุณสมบัติ
1.1 วัตถุประสงค* อํานาจหน-าที่ และความรับผิดชอบ
หน3วยงานตรวจสอบภายในต-องกําหนดวัตถุประสงค* อํานาจหน-าที่ และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย3างเปนทางการไว-ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให-สอดคล-อง
กับภารกิจงานตรวจสอบภายใน
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน คือ เอกสารทางการที่กําหนดวัตถุประสงค* อํานาจหน-าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ งานของหน3 ว ยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ งประกอบด- ว ยการกํ า หนด
สถานภาพของหน3 วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสั มพัน ธ*ของหัว หน-า หน3ว ยงาน
ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน-าหน3วยงานของรัฐ การกําหนดสิทธิในการเข-าถึง
ข-อมูล บุคลากร และทรัพย*สินต3างๆ ที่เกี่ยวข-องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงกําหนดขอบเขต
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม
ความอิ ส ระ คื อ การเปนอิ ส ระจากเงื่ อ นไขที่ เ ปนอุ ป สรรคต3 อ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให-การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน-าหน3วยงาน
ตรวจสอบภายในต-องขึ้นตรงต3อหัวหน-าหน3วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม3ถูกจํากัด
สิทธิในการเข-าถึงตามหน-าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเปนอิสระเปนสิ่งจําเปนต3อการปฏิบัติหน-าที่ได-อย3างมี
ประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เปนอุปสรรคต3อความเปนอิสระไม3ว3าจะเปนในส3วนของบุคคลการปฏิบัติงาน หน-าที่
ความรับผิดชอบ และหน3วยงานต-องได-รับการจัดการ
คูมือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน
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ความเที่ยงธรรม คือ ทัศนคติที่ปราศจากความลําเอียง เพื่อเปนการเอื้อให-ผู-ตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด-วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม3มีการลดหย3อนคุณภาพของงาน ซึ่ง
ดุลยพินิจของผู-ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข-องกับการตรวจสอบภายในจะไม3อยู3ภายใต-การชักจูงหรือชักนํา
จากผู-อื่น ทั้งนี้ สิ่งที่เปนอุปสรรคต3อความเที่ยงธรรมไม3ว3าจะเปนในส3วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน-าที่
ความรับผิดชอบ และหน3วยงานต-องได-รับการจัดการ
1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
ความเชี่ ย วชาญ หมายถึ ง ความรู- ทั กษะ และความสามารถอื่ น ๆ ที่ จํ า เปนต3 อการ
ปฏิ บั ติ งานตามที่ ได- รับ มอบหมายของผู- ต รวจสอบภายในได- อย3 า งมี ป ระสิ ทธิ ผ ล ซึ่งความเชี่ย วชาญจะ
ครอบคลุมถึงกิจกรรมต3างๆ ในป+จจุบัน แนวโน-ม และประเด็นที่เกิดขึ้นใหม3ๆ เพื่อสามารถให-คําแนะนํา
และข-อเสนอแนะที่ตรงประเด็นได- ดังนั้น ผู-ตรวจสอบภายในควรเข-ารับการฝoกอบรมและแสวงหาความรูจากองค*กรในทางวิชาชีพ เพื่อให-ได-รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข-องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แสดงให-เห็น
ถึงความเชี่ยวชาญ
ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู-ประกอบวิชาชีพ ผู-ตรวจสอบภายในต-องปฏิบัติงานด-วย
ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู-ประกอบวิชาชีพ และมีทักษะการปฏิบัติงานอย3างสมเหตุสมผลในอันที่จะ
ทําให-การปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับและน3าเชื่อถือ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด-วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง
ผู-ประกอบวิชาชีพไม3ได-หมายความว3าจะไม3มีข-อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น
1.4 การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย3างต3อเนื่อง
การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ได-รับการออกแบบเพื่อให-ความเชื่อมั่นว3าการ
ปฏิบัติงานมีความสอดคล-องกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว-ในหลักเกณฑ*มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน และประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งทําให-เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงานให-ดีขึ้น ซึ่งหัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบ
ภายในควรให-คณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน-าหน3วยงานของรัฐเข-ามากํากับดูแลการประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน
2. มาตรฐานด-านการปฏิบัติงาน
2.1 การบริหารงานตรวจสอบภายใน
หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบภายในต-องบริหารงานตรวจสอบภายในอย3างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให-เกิดความมั่นใจว3า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร-างคุณค3าเพิ่มให-กับหน3วยงานของรัฐ
การบริหารงานตรวจสอบภายในอย3างมีประสิทธิผล ได-แก3
1) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค* อํานาจหน-าที่และ
ความรับผิดชอบตามภารกิจงานตรวจสอบภายในที่กําหนดไว-ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
2) การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในเปนไปตามคํ า นิ ย ามของการตรวจสอบภายในที่
กําหนดไว- ในหลักเกณฑ* มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
3) การปฏิ บัติ งานของบุ คลากรหน3 ว ยงานตรวจสอบภายในสอดคล- องกั บ หลักเกณฑ*
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
4) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต-องพิจารณาถึงกิจกรรมต3างๆ ในป+จจุบัน แนวโน-ม
และประเด็นที่เกิดขึ้นใหม3ๆ ที่อาจส3งผลกระทบต3อหน3วยงานของรัฐไดคูมือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน
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2.2 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต-องสามารถประเมินและช3วยสนับสนุนให-มีการปรับปรุง
กระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน3วยงานของรัฐ โดยใช-วิธีการที่เปน
ระบบ หลั กเกณฑ* และอาศั ย ความเสี่ ย งของหน3 ว ยงานของรั ฐ ทั้ งนี้ การตรวจสอบภายในจะมี ความ
น3 า เชื่ อถื อ และเพิ่ มคุ ณค3 า เมื่ อผู- ต รวจสอบภายในมี การปฏิ บั ติ ง านในเชิ ง รุ ก และการประเมิ น ผลของ
ผู- ต รวจสอบภายในได- ก3 อ ให- เ กิ ด ความรู- ค วามเข- า ใจในการปฏิ บั ติ ง านอย3 า งลึ ก ซึ้ ง รวมทั้ ง ได- คํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด-วย
การกํากับดูแล การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต-องสามารถประเมินและให-คําแนะนําที่
เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลของหน3วยงานของรัฐ
การบริหารความเสี่ย ง การปฏิ บัติงานตรวจสอบภายในต-องสามารถประเมินความมี
ประสิทธิผล และสนับสนุนให-เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในต- องมี ส3 ว นสนั บ สนุ น และส3 ง เสริ ม ให- มี
การควบคุมในเรื่องต3างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การควบคุม รวมทั้งสนับสนุนให-มีการปรับปรุงอย3างต3อเนื่อง
2.3 การวางแผนการปฏิบัติงาน
ผู-ตรวจสอบภายในต-องจัดทําแผนการปฏิบัติงานตามที่ได-รับมอบหมาย รวมทั้งกําหนด
วัตถุประสงค* ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติ งานต-องพิจารณาถึ ง
ยุทธศาสตร* วัตถุประสงค* และความเสี่ยงของหน3วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข-องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน
2.4 การปฏิบัติงาน
ผู-ตรวจสอบภายในต-องระบุ วิเคราะห* ประเมินผล และจัดเก็บข-อมูลให-เพียงพอต3อการ
ปฏิบัติงานที่ได-รับมอบหมายให-บรรลุตามวัตถุประสงค*
2.5 การรายงานผลการตรวจสอบ
ผู-ตรวจสอบภายในต-องรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได-รับมอบหมายอย3างทันท3วงที
หลักเกณฑ*ในการรายงานผลการตรวจสอบ ต-องประกอบด-วย วัตถุประสงค* ขอบเขต
และผลการตรวจสอบ
คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ ต-องรายงานด-วยความถูกต-องเที่ยงธรรม ชัดเจน
รัดกุม สร-างสรรค* ครบถ-วน และทันกาล
ข- อ ผิ ด พลาดของรายงานผลการตรวจสอบ ในกรณี ที่ ต รวจพบว3 า รายงานผลการ
ตรวจสอบที่ เ สนอมี ข- อ ผิ ด พลาดหรื อ ละเลยในการกล3 า วถึ ง ประเด็ น หลั ก ที่ สํ า คั ญ หั ว หน- า หน3 ว ยงาน
ตรวจสอบภายในต-องรีบแก-ไข และจัดส3งรายงานฉบับที่แก-ไขแล-วให-แก3บุคคลที่เกี่ยวข-องทันที
การเผยแพร3รายงานผลการตรวจสอบ หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบภายในต-องเผยแพร3
รายงานผลการตรวจสอบให-บุคคลที่เกี่ยวข-องทราบตามความเหมาะสม
การให- ค วามเห็ น ในภาพรวม การแสดงความเห็ น ในภาพรวมของรายงานผลการ
ตรวจสอบ ผู-ตรวจสอบภายในต-องพิจารณาถึงกลยุทธ* วัตถุประสงค* และความเสี่ยงของหน3วยงานของรัฐ
ตลอดจนความคาดหวังของหัวหน-าหน3วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู-ที่เกี่ยวข-อง ทั้งนี้
ความเห็นในภาพรวมดังกล3าวต-องมีข-อมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได- มีความเกี่ยวข-องและเปนประโยชน*
คูมือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน
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2.6 การติดตามผล
หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบภายในต-องกําหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติ
ตามข-อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
2.7 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร
ในกรณีที่หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว3า ความเสี่ยงที่เหลืออยู3ที่ฝาย
บริหารยอมรับนั้น อาจจะไม3อยู3ในระดับที่หน3วยงานของรัฐสามารถยอมรับได- หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบ
ภายในต-องหารือกับหัวหน-าหน3วยงานของรัฐ หากยังไม3สามารถหาข-อยุติได-หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบ
ภายในต-องเสนอต3อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาข-อยุติต3อไป
จริยธรรมของผู-ตรวจสอบภายใน
เพื่อเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให-ได-รับการยกย3องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งให-การปฏิบัติหน-าที่เปนไปอย3างมีประสิทธิภาพ ผู-ตรวจสอบภายในจึงยึดถือและดํารง
ไว-ซึ่งหลักปฏิบัติดังต3อไปนี้
1. ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)
1.1 ผู-ตรวจสอบภายในต-องปฏิบัติหน-าที่ของตนด-วยความซื่อสัตย* ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบ
1.2 ผู-ตรวจสอบภายในต-องไม3เข-าไปเกี่ยวข-องในการกระทําใดๆ ที่ขัดต3อกฎหมายหรือไม3เข-า
ไปมีส3 ว นร3 วมในการกระทํา ที่ อาจนํ า ความเสื่อมเสี ยมาสู3 วิ ชาชีพการตรวจสอบภายใน หรื อสร- างความ
เสียหายต3อส3วนราชการ
1.3 ผู-ตรวจสอบภายในต-องให-ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข-อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
2.1 ผู-ตรวจสอบภายในต-องไม3มีส3วนเกี่ยวข-องหรือสร-างความสัมพันธ*ใดๆ ที่จะนําไปสู3ความ
ขั ด แย- งกั บ ผลประโยชน* ของทางราชการ รวมทั้ งกระทํ า การใดๆ ที่ จ ะทํ าให- เ กิ ด อคติ จ นเปนเหตุ ให- ไ ม3
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน-าที่ความรับผิดชอบได-อย3างเที่ยงธรรม
2.2 ผู-ตรวจสอบภายในไม3พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทําให-เกิด หรืออาจก3อให-เกิดความไม3เที่ยงธรรม
ในการใช- วิจารณญาณเยี่ยงผู-ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
2.3 ผู-ตรวจสอบภายในต-องเปsดเผยหรือรายงานข-อเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ทั้งหมดที่ตรวจพบ
ซึ่งหากละเว-นไม3เปsดเผยหรือไม3รายงานข-อเท็จจริงดังกล3าวแล-ว จะทําให-รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไป
จากข-อเท็จจริงหรือเปนการปsดบังการกระทําที่ผิดกฎหมาย
3. การปกปCดความลับ (Confidentiality)
3.1 ผู-ตรวจสอบภายในต-องมีความรอบคอบในการใช-ข-อมูลต3างๆ ที่ได-รับจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
3.2 ผู-ตรวจสอบภายในต-องไม3นําข-อมูลดังกล3าวไปใช-ในการแสวงหาผลประโยชน*เพื่อตนเอง
และจะไม3กระทําการใดๆ ที่ขัดต3อกฎหมายและประโยชน*ของทางราชการ
คูมือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน
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4. ความสามารถในหน-าที่ (Competency)
4.1 ผู-ตรวจสอบภายในต-องปฏิบัติหน-าที่ด-วยความรู-ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ*
4.2 ผู-ตรวจสอบภายในจะต-องปฏิบัติหน-าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
ส3วนราชการ
4.3 ผู-ตรวจสอบภายในต-องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการให-บริการอย3างสม่ําเสมอและต3อเนื่อง

คูมือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน
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บทที่ 2
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีไว-เ พื่อให-ผู-ต รวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบด-วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด-วย
1. การวางแผนตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. การจัดทํารายงานและติดตามผล
การวางแผนตรวจสอบ
การวางแผนไว-ล3 ว งหน- าก3 อนลงมื อปฏิ บัติ งาน โดยกํ า หนดวัต ถุ ประสงค* หน3 ว ยรั บ ตรวจ เวลา
บุคลากร งบประมาณ ประกอบเนื้อหา 3 เรื่อง
1. ประเภทของการวางแผนตรวจสอบแบ3งเปนการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) และการ
วางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
แผนการตรวจสอบเปนแผนงานที่หัวหน-าหน3วยตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นล3วงหน-าเปนเสมือน
เข็มทิศในการปฏิบัติงาน โดยแบ3งแยกเปนแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําปv
แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่ผู-ตรวจสอบภายในที่ได-รับมอบหมายงาน
ตามแผนการตรวจสอบ จัดทําไว-ล3วงหน-าเพื่อให-การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ
2. ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ
2.1 สํารวจข-อมูลเบื้องต-น ทําความเข-าใจคุ-นเคยและระบบงานของหน3วยรับตรวจ
2.2 ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน3วยรับตรวจตามหลักเกณฑ*กระทรวงการคลัง
ว3าด-วยมาตรฐานและหลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน3วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2.3 ประเมินความเสี่ยง โดยระบุป+จจัยเสี่ยง วิเคราะห*ความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง
2.4 การวางแผนการตรวจสอบนําความเสี่ยงมาพิจารณาเพื่อดําเนินการ
2.5 การวางแผนการปฏิบัติงานของผู-ตรวจสอบภายในตามที่ได-รับมอบหมายให-ครอบคลุม
ประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค* ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน
3. การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน
หัวหน-าหน3วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต3อผู-บริหารสูงสุดของส3วนราชการ
เพื่ออนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปv ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให-เปนไปตามแผนที่กําหนด ถ-าพบ
ข-อขัดข-องควรทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอให-ผู-บริหารพิจารณาอนุมัติ
แผนการปฏิบัติงาน ผู-ตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานให-หัวหน-าหน3วยตรวจสอบ
ภายในให-ความเห็นชอบก3อนที่จะดําเนินงานการตรวจสอบในขั้นตอนต3อไป
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การปฏิบัติงานตรวจสอบ
การวางแผนไว-ล3 ว งหน- าก3 อนลงมื อปฏิ บัติ งาน โดยกํ า หนดวัต ถุ ประสงค* หน3 ว ยรั บ ตรวจ เวลา
บุคลากร งบประมาณ ประกอบเนื้อหา 3 เรื่อง
1. กอนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลังจากการทําแผนปฏิบัติงาน จัดทําตารางการปฏิบัติงาน การตรวจสอบในรายละเอียดของ
งานแต3ละงาน กําหนดวันและระยะเวลาใช-ในการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 แจ- ง หน3 ว ยรั บ ตรวจ หั ว หน- า ผู- ต รวจสอบภายในติ ด ต3 อ ผู- บ ริ ห ารหน3 ว ยรั บ ตรวจและ
ผู-ปฏิบัติงานให-ทราบถึงวัตถุประสงค* ขอบเขต และระยะเวลาในการตรวจสอบ
1.2 คัดเลือกทีมตรวจสอบให-เหมาะสมกับความรู-ความสามารถของผู-ตรวจสอบภายในตาม
งานหรือกิจกรรมที่ตรวจสอบ
1.3 บรรยายสรุปรายละเอียดของงานอย3างย3อให-ทีมงานตรวจสอบ รายละเอียดการตรวจสอบ
กระดาษทําการ งบประมาณ และค3าใช-จ3ายในการตรวจสอบ
1.4 หัวหน-าทีมตรวจสอบทําหน-าที่สร-างสัมพันธ*กับผู-บริหารของหน3วยตรวจสอบ ประชุมเปsด
และปsดงานตรวจสอบ แก-ไขป+ญหาระหว3างตรวจสอบ จัดทําตารางการปฏิบัติงาน แก-ไขปรับปรุงแนวทางการ
ตรวจสอบให-สอดคล-องกับสภาพแวดล-อมที่เปลี่ยนแปลง
1.5 การเตรียมการเบื้องต-น สอบทานรายงานตรวจสอบหน3วยรับตรวจในการตรวจสอบครั้งก3อน
ศึ กษาแผนการดํ า เนิ น งานของหน3 ว ยงาน โครงการ ป+ ญ หา และรายละเอี ย ดข- อมู ล ที่ จํ า เปนใช- ในการ
ตรวจสอบ
2. ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เริ่มปฏิบัติงานด-วยการประชุมเปsดการตรวจสอบระหว3างทีมงานและหน3วยรับตรวจ โดยแจ-ง
วัตถุประสงค*และขอบเขตของการตรวจสอบ กําหนดมอบหมายงานตรวจสอบให-ทีมงานตรวจสอบตาม
ความถนัดความรู-ความสามารถ คัดเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบให-เหมาะสมมีขั้นตอน ดังนี้
2.1 รวบรวมข-อมูลและหลักฐานการตรวจสอบ
2.2 เข-าสังเกตการณ*ปฏิบัติงาน เพื่อหาข-อสรุปการปฏิบัติงานว3ามีประสิทธิภาพเพียงใด
2.3 ทําการตรวจสอบ สอบทาน ทดสอบรายการ รวมถึงการสอบทานประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน
2.4 ทดสอบการปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว2.5 ตรวจสอบเชิงวิเคราะห*
หัว หน- าหน3ว ยตรวจสอบภายใน ควรกํา กับ ดู แลการปฏิบั ติงานให- เ ปนไปตามวิ ธีป ฏิบั ติงาน
ตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติงานให-เปนไปตามตารางการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติ
งาน ซึ่งสามารถแก-ไขให-เปนไปตามสถานการณ*ได-โดยสมเหตุสมผล และถ-ามีความจําเปนต-องเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของการตรวจสอบ ต-องได-รับการอนุมัติจากหัวหน-าผู-ตรวจสอบภายใน
ประชุมปsดการตรวจสอบ เปนขั้นตอนสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ ทําความเข-าใจและชี้แจงประเด็นที่
สงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข-อยุติ แจ-งกําหนดการออกรายงานของหน3วยรับตรวจ
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3. การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
หัวหน-าทีมตรวจสอบควรสอบทานการปฏิบัติงานให-เสร็จสมบูรณ* ตรวจทานกระดาษทําการ
เอกสารหลักฐานและสรุปข-อที่ตรวจพบ ร3างรายงานผลการปฏิบัติงานประเมินการปฏิบัติงาน
3.1 การรวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข-อมูลและข-อเท็จจริงต3างๆ ที่รวบรวมระหว3างตรวจสอบ
คุณสมบัติของหลักฐานการตรวจสอบมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได- ความเกี่ยวข-อง และประโยชน*ที่จะ
นําไปใช3.2 การรวบรวมกระดาษทําการ กระดาษทําการ (Working Papers) เปนเอกสารที่จัดทํา
ขึ้นในระหว3างการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทํางาน วิธีการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจ ข-อมูล
จากการวิเคราะห*และผลสรุปของการตรวจสอบประเภทของกระดาษทําการ กระดาษทําการจัดทําขึ้นเอง
กระดาษทําการที่จัดทําโดยหน3วยรับตรวจ เช3น สําเนาเอกสาร แผนผังการปฏิบัติงาน กระดาษทําการที่
ได-รับจากบุคคลภายนอก เช3น หนังสือยืนยันยอดหนี้ หนังสือร-องเรียน ผู-ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการ
ตรวจสอบ
3.3 การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท-ายก3อนจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวบรวมข-อเท็จจริงและหลักฐานต3างๆ ที่ได-จากการตรวจสอบสรุปหา ข-อ
ตรวจพบในด-านดีและป+ญหาข-อบกพร3อง สิ่งที่ตรวจพบ (Audit Finding) ควรมีลักษณะที่มีความสําคัญ
ควรค3 า แก3 การรายงาน มี ห ลั กฐานชั ด เจนเชื่ อถื อ ได- จากการวิ เ คราะห* อย3 า งเที่ ย งธรรม องค* ป ระกอบ
ข-อตรวจพบประกอบด-วย
3.3.1 สภาพที่เกิดจริง จากการประมวลผลจากการสังเกตการณ* สอบทาน สอบถาม
วิเคราะห*
3.3.2 เกณฑ* การตรวจสอบ ใช-ห ลักเกณฑ* จากข-อกํา หนดตามกฎหมาย มาตรฐาน
แผนงาน
3.3.3 ผลกระทบ โอกาสความเสี่ ย งหรื อ ผลเสี ย หายที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น จากป+ ญ หานั้ น
สาเหตุ ข-อมูลสาเหตุที่เกิดขึ้น
3.3.4 ข-อเสนอแนะ เปนข-อมูลที่ผู-ตรวจสอบภายในอาจเสนอในลักษณะสร-างสรรค*
การจัดทํารายงานและติดตามผล
1. การจัดทํารายงาน (Reporting)
เปนการรายงานผลการปฏิบัติงานให-ผู-บริหารทราบถึงวัตถุประสงค* ขอบเขต วิธีปฏิบัติงาน
และผลการตรวจสอบ สรุปข-อบกพร3องที่ตรวจพบ ความเสี่ยงการควบคุม เรื่องอื่นที่ผู-บริหารควรทราบ
องค*ประกอบของรายงานผลการปฏิบัติงานมีองค*ประกอบ ถูกต-อง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล สร-างสรรค*
จูงใจ ลักษณะการรายงานเปนลายลักษณ*อักษร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ รายงานด-วยวาจาอย3างไม3เปนทางการ
ใช-ในกรณีเร3งด3วน เพื่อให-ทันต3อเหตุการณ* หรือการรายงานด-วยวาจา เปนทางการ มีรายงานโดยการเขียน
ประกอบลักษณะของรายงานที่เปนลายลักษณ*อักษรควรมีสาระสําคัญดังนี้
1.1 บทคัดย3อ จัดทําบทคัดย3อเพื่อนําเสนอผู-บริหารอย3างสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน ได-ใจความ
ครอบคลุมเนื้อหาของรายงานทั้งหมด
1.2 บทนํา คือส3วนแรกบอกให-ทราบว3าตรวจสอบเรื่องอะไร ของหน3วยงานใด การตรวจสอบ
เปนไปตามแบบการตรวจ หรือในกรณีพิเศษ
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1.3 วัตถุประสงค* เป<าหมายการตรวจสอบ
1.4 ขอบเขต แสดงถึงระยะเวลาและปริมาณของงานที่ได-ทําการตรวจสอบ
1.5 สิ่งที่ตรวจพบ ข-อเท็จจริงที่ตรวจพบทั้งในด-านดีและที่ควรได-รับการแก-ไข วิธีการแก-ไข
1.6 ข-อเสนอแนะ เน-นข-อเสนอแนะที่ผู-ตรวจสอบภายในเสนอแนะต3อผู-บริหารเพื่อสั่งการ
แก-ไข ปรับปรุงในลักษณะสร-างสรรค* และสามารถนําไปปฏิบัติได1.7 ความเห็น เปนความเห็นมิใช3ข-อเท็จจริง หรือยังไม3มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ ควรระบุ
ให-ชัดเจน
1.8 เอกสารประกอบรายงาน
2. การติดตามผล (Follow up)
ผู-ตรวจสอบภายในต-องติดตามผลว3าผู-บริหารได-สั่งการหรือไม3ประการใด เพื่อให-ทราบว3าข-อที่
ตรวจพบ ข-อบกพร3องได-รับการแก- ไขอย3างเหมาะสม แนวทางการติดตามผล หัวหน-าหน3วยตรวจสอบ
ภายในควรพิจารณากําหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล ตารางกําหนดเวลาที่ใช-ติดตาม
ตามรายงานปvก3อนในปvป+จจุบันควรมีการประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการดําเนินงาน
ของผู-เกี่ยวข-องต3อการสั่งการและแก-ไขปรับปรุงข-อบกพร3อง อาจประเมินจากแผนงานหรือวิธีการแก-ไข
ป+ญหาต3างๆ ในการปฏิบัติงาน
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แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process)
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
การวางแผนตรวจสอบ

การสํารวจข-อมูลเบื้องต-น
การประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน
การประเมินความเสีย่ ง
การวางแผนการตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบระยะยาว
- แผนการตรวจสอบประจําปv

กระดาษทําการ

การวางแผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ก3อนเริ่มปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ระหว3างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัตเิ มื่อเสร็จสิ้น
งานตรวจสอบ
- การรวบรวมหลักฐาน
- การรวบรวมกระดาษทําการ
- การสรุปผลการตรวจสอบ

การจัดทํารายงานและติดตามผล

รายงานผลการปฏิบัติงาน
- การจัดทํารายงาน
- รูปแบบรายงาน
การติดตามผล
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บทที่ 3
เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique)
เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจที่ผู-ตรวจสอบ ควรนํามาใช-ในการรวบรวมข-อมูล
หลักฐานที่ดีและเสียค3าใช-จ3ายน-อย เปนที่ยอมรับของผู-ตรวจสอบภายใน เทคนิคที่ใช-ในการตรวจสอบ
โดยทั่วไปมีดังนี้
1. การสุ3มตัวอย3าง เปนการเลือกข-อมูลเพียงบางส3วน เพื่อใช-เปนตัวแทนของข-อมูลมาตรวจสอบ
ป+จจุบัน นิยมใช- 4 วิธี
1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอย3างจํานวนหนึ่งจากข-อมูลทั้งหมด
1.2 Systematic Sampling การเลือกตัวอย3างโดยกําหนดเปนช3วง ที่แบ3งระยะไว-เท3าๆ กันมี
คุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงลําดับของข-อมูลอย3างถูกต-องและครบถ-วน
1.3 วิธีแบ3งข-อมูลออกเปนกลุ3ม เลือกใช-กลุ3มที่เหมือนกันไว-ในกลุ3มเดียวกัน และเลือกตัวอย3าง
ของแต3ละกลุ3มนั้นหรือเลือกตัวอย3างของข-อมูล ที่มีคุณลักษณะคล-ายคลึงกัน แบ3งออกเปนกลุ3มจํานวน
เท3ากัน การกําหนด จํานวนกลุ3มรายการขึ้นอยู3กับลักษณะและปริมาณของข-อมูลทั้งหมด สุ3มเลือกทั้งกลุ3ม
มาเปนตัวอย3างในการสุ3มเลือกตัวอย3าง
1.4 Selective Sampling เปนการเลือกข-อมูลจากการตัดสินใจของผู-ตรวจสอบจะพิจารณา
เลือกกลุ3มใด
2. การตรวจนับ เปนการพิสูจน*จํานวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว3ามีอยู3ครบถ-วนตามที่บันทึก
ไว-หรือไม3 สภาพเปนอย3างไร การเก็บรักษาเปนอย3างไร เช3น การตรวจนับพัสดุ แต3การตรวจนับมิใช3เครื่อง
พิสูจน*กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย*เสมอไป
3. การยืนยันยอด เทคนิคนี้ส3วนใหญ3ใช-กับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย*ที่อยู3ใน
การครอบครองของบุคคลอื่น มีข-อจํากัดอาจไม3ได-รับความร3วมมือจากบุคคลภายนอก
4. การตรวจสอบใบสําคัญ (Vouching) เอกสารต-องเปนเอกสารจริง การบันทึกรายการครบถ-วน
มีการอนุมัติรายการครบถ-วน มีข-อจํากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจเอกสารไม3สามารถแสดงถึง
ความมีอยู3จริง
5. การคํานวณ เปนเครื่องพิสูจน*ความถูกต-องของตัวเลข ซึ่งถือเปนหลักฐานที่เชื่อถือได-มากที่สุด
ควรมีการทดสอบตัวเลขทุกครั้ง เพื่อให-แน3ใจว3าถูกต-อง มีข-อจํากัดพิสูจน*ได-เฉพาะผลลัพธ* แต3ไม3สามารถ
พิสูจน*ที่มีของตัวเลข
6. การตรวจสอบการผ3านรายการ (Posting) เปนการตรวจสอบความถูกต-องและครบถ-วนของ
การผ3 า นรายการจากสมุ ด บั น ทึ ก ขั้ น ต- น ไปยั ง สมุ ด บั น ทึ กรายการขั้ น ปลาย ข- อ จํ า กั ด การผ3 า นรายการ
ครบถ-วน ไม3ได-พิสูจน*ความถูกต-องของรายการ
7. การตรวจสอบบัญชีย3อยและทะเบียน เปนการตรวจว3ายอดคงเหลือในบัญชีย3อยสัมพันธ*กับ
บัญชีคุมหรือไม3 ข-อจํากัดพิสูจน*ได-แต3เพียงความถูกต-อง ควรใช-ร3วมกับเทคนิคการตรวจสอบอื่น
8. การตรวจทานรายการผิดปกติ เปนการตรวจจากรายการที่ผิดปกติ อาจพบข-อผิดพลาดที่
สําคัญ ทั้งนี้ ต-องอาศัยความรู- ความชํานาญ และประสบการณ*ของผู-ตรวจสอบ ข-อจํากัดรายการผิดปกติ
มิใช3หลักฐาน แต3เปนเครื่องชี้ให-ทราบถึงความจําเปนต-องใช-เทคนิคอื่นมาประกอบ
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9. การตรวจสอบความสัมพันธ*ของข-อมูล เปนการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข-องสัมพันธ*กัน ผู-ตรวจสอบ
จึงควรตรวจสอบรายการที่มีความสัมพันธ*กันควบคู3กัน
10. การวิเคราะห*เปรียบเทียบ เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ*และความเปลี่ยนแปลง
ของข-อมูลต3างๆ ว3าเปนไปตามที่คาดหมาย การวิเคราะห*เปรียบเทียบระหว3างข-อมูลปvป+จจุบันและข-อมูลปvก3อน
หรือเปรียบเทียบข-อมูลป+จจุบันกับข-อมูลประมาณการ
11. การสอบถาม อาจทําเปนลายลักษณ*อักษรหรือด-วยวาจา โดยใช-แบบสอบถาม โดยให-ตอบว3า
ใช3 หรือไม3ใช3 การสอบถามด-วยวาจาต-องอาศัยศิลปะอย3างมากในการที่จะสอบถามให-ได-ข-อเท็จจริง ข-อจํากัด
คําตอบเปนเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะต-องใช-เทคนิคอื่นประกอบ
12. การสังเกตการณ* เปนการสังเกตให-เห็นด-วยตาในสิ่งที่ต-องการทราบอย3างระมัดระวัง ใช-วิจารณญาณ
พิจารณาสิ่งที่เห็น และบันทึกเหตุการณ*ต3างๆ ไว- ถ-าจะให-ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นเปนส3วนรวม
จะต-องหาหลักฐานอื่นมายืนยัน เพื่อให-หน3วยรับตรวจยอมรับและแก-ไขตามข-อสังเกตของผู-ตรวจสอบ
13. การตรวจทาน (Verification) เปนการยืนยันความจริง ความถูกต-อง ความแม3นยํา ความสมเหตุสมผล
หรือความเชื่อถือได- โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข-อเท็จจริงที่ปรากฏอยู3
14. การสืบสวน เปนเทคนิคที่ผู-ตรวจสอบไม3สามารถค-นหาข-อเท็จจริง ซึ่งคาดว3าจะมีอยู3หรือควร
จะเปนผู- ต รวจสอบจะต- องค- นหาข-อเท็ จ จริ งเริ่ มจากผลไปหาเหตุทีละขั้ นตอน สามารถอนุมานหรือใหความเห็นเพิ่มเติมลงไปในส3วนที่ขาดได15. การประเมินผล เปนการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ*ที่กําหนดไว-กับผลงานที่ปฏิบัติ
จริงว3า เกิดผลต3างหรือไม3 หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอื่น เมื่อทราบสาเหตุต-อง
วิเคราะห*ว3าเปนเหตุสุดวิสัยหรือไม3 เพื่อเสนอข-อคิดเห็นในการปรับปรุงแก-ไข ผู-ตรวจสอบต-องตัดสินใจว3า
ข-อมูลที่นํามาใช-เพียงพอหรือไม3 ควรเพิ่มหรือลดประมาณการตรวจสอบเพียงใด เพื่อนํามาใช-วิเคราะห*
ประเมินผลได- ทั้งนี้ควรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากการเพิ่มหรือลดปริมาณ การทดสอบรายการ
เมื่อเทียบกับผลที่ได-รับ
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บทที่ 4
การตรวจสอบภายในองค(การบริหารสวนตําบลแมข-าวต-ม
องค*การบริหารส3วนตําบลแม3ข-าวต-ม เปนหน3วยงานบริหารส3วนท-องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการ
บริการสาธารณะ บริการด-านการศึกษา และพัฒนาในตําบลแม3ข-า วต-ม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย แบ3งเปนสํานัก/กอง ดังนี้
1. สํานักปลัด
2. กองคลัง
3. กองช3าง
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การตรวจสอบภายใน มีหน3วยตรวจสอบภายในทําหน-าที่ในการตรวจสอบการดําเนินการภายใน
สํานัก/กอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค*การบริหารส3วนตําบลแม3ข-าวต-ม รับผิดชอบงานขึ้นต3อ
ปลัดองค*การบริหารส3วนตําบลแม3ข-าวต-ม โดยมีอํานาจหน-าที่
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด-านการเงินและบัญชีขององค*การบริหารส3วนตําบลแม3ข-าวต-ม
2. ปฏิ บั ติ งานร3 วมกั บ หรื อสนั บ สนุน การปฏิ บั ติงานของหน3 ว ยงานอื่ นที่ เ กี่ย วข- องหรื อได- รั บ
มอบหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนการตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. การจัดทํารายงานและติดตามผล
1. การวางแผนการตรวจสอบ
ในการวางแผนการตรวจสอบให-เปนไปอย3างมีประสิทธิภาพ ผู-ตรวจสอบภายในดําเนินการ
ดังนี้
1.1 สํารวจข-อมูลเบื้องต-น เรียนรู-และทําความเข-าใจ ความคุ-นเคยในงานของหน3วยรับตรวจ
อย3างละเอียด
1.2 ประเมินระบบการควบคุมภายใน
1.3 ประเมินความเสี่ยงโดยระบุป+จจัยเสี่ยง วิเคราะห*ความเสี่ยง สรุปในภาพรวมของสํานัก/
กอง การจัดลําดับความเสี่ยงนํามาจัดเรียงคะแนนจากมากสุดไปหาน-อยสุด
1.4 วางแผนการตรวจสอบ นําลําดับความเสี่ยงมาพิจารณาจัดช3วงความเสี่ยง กําหนดการเข-า
ตรวจในปv ป+ จจุ บั นหรื อปv ถั ดไป ที่ จะทํ าการตรวจสอบและกํ าหนดแผนการตรวจสอบประจํ าปv กํ าหนด
วัตถุประสงค* ขอบเขตผู-รับผิดชอบ กําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงานตลอดทั้งปv
เมื่อดําเนินการประเมินความเสี่ยง นํามาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปvเสร็จนําเสนอนายก
องค*การบริหารส3วนตําบลแม3ข-าวต-ม เพื่อขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกปv
แผนการตรวจสอบประจําปvที่ได-รับอนุมัติ มาทําการประชุมทําความเข-าใจและมอบหมายให-งาน
ตรวจสอบภายในรับไปปฏิบัติการ ตระเตรียมความพร-อมในการตรวจสอบเปนองค*ประกอบที่สําคัญของการ
วางแผนการตรวจสอบ ดังนั้น หัวหน-าตรวจสอบภายในจึงควรมีการตระเตรียมพร-อมจัดทําแผนการปฏิบัติใน
การตรวจสอบทุกหน3วยงานรับตรวจโดย
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1. กําหนดวัตถุประสงค*และขอบเขตการตรวจสอบ
2. มีการวางแผนที่เหมาะสม ทําความเข-าใจถึงโครงสร-างการจัดองค*กร วิธีปฏิบัติงานของหน3วย
รับตรวจ กําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบในแต3ละเรื่องให-ชัดเจนและเพียงพอ ระบุวิธีคัดเลือก
ข-อมูล การวิเคราะห* การประเมินผล กําหนดเทคนิคใช-ในการตรวจสอบ
3. กําหนดผู-รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องใด ระยะเวลาการตรวจสอบ ตรวจสอบเมื่อใด
4. สรุปผลการตรวจสอบเฉพาะประเด็นที่ตรวจสอบ พร-อมระบุรหัสกระดาษทําการที่ใช-อ-างอิง
โดยลงลายมื อชื่ อผู- ทําการตรวจสอบตามแผนการตรวจปฏิ บั ติ การของแต3 ละหน3 วยรั บตรวจ ต3 อหั วหน- า
ตรวจสอบภายในก3อนดําเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ก3อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 การแจ-งผู-รับตรวจ หัวหน-าตรวจสอบภายในติดต3อผู-บริหารของหน3วยรับตรวจ ให-ทราบ
ถึงวัตถุประสงค* ขอบเขต กําหนดวันและเวลาที่ใช-ตรวจ
2.2 คัดเลือกทีมงานที่จะทําการตรวจสอบ
2.3 บรรยายสรุป เรื่อง วัตถุประสงค* และระยะเวลาในการตรวจสอบ
2.4 จัดประชุมเปsดและปsดงานตรวจสอบ กํากับดูแล การตรวจสอบและแก-ไขป+ญหาที่เกิดขึ้น
ระหว3างตรวจสอบ โดยต-องตระเตรียมสอบทานรายงานการปฏิบัติงานในการตรวจสอบงวดก3อนของการ
ตรวจสอบ ศึกษาแผนงานโครงการของหน3วยรับตรวจ รวมทั้งรายละเอียดข-อมูลอ-างอิงที่จําเปนต-องใช-ใน
การตรวจสอบระหว3างปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.5 หัวหน-างานตรวจสอบ มอบหมายงานให-ผู-ตรวจสอบ
2.6 คัดเลือกวิธีและเทคนิคในการตรวจสอบ
2.7 กํากับดูแลการปฏิบัติงานให-เปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและตารางการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว2.8 นําแผนการปฏิบัติงานมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การแก-ไขแผนการปฏิบัติงาน
หัวหน-าตรวจสอบต-องประเมินความสมเหตุสมผล
2.9 ถ-ามีการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตการปฏิบัติงาน ให-ขออนุมัติหัวหน-าตรวจสอบภายใน
2.10 ประชุมปsดงานตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบและเปลี่ยนความคิดเห็นต3อหน3วยรับตรวจ
หลังจากการปฏิบั ติงานการตรวจสอบ หั วหน-า ตรวจสอบควรต-องทํ าการบันทึ กสภาพแวดล- อมวิธี การ
ปฏิบัติงานและความเสี่ยง การควบคุมภายในของการปฏิบัติในหน3วยรับตรวจเพื่อใช-เปนข-อมูลในการวาง
แผนการตรวจสอบในปvถัดไปที่หน3วยตรวจสอบภายในกําหนดไว-เปนกระดาษทําการ
3. การจัดทํารายงานและติดตามผล
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ หัวหน-าตรวจสอบรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบที่ได-จากการ
ปฏิบัติ งาน รวมทั้ งกระดาษทําการข-อสรุป มาจัด เก็บ เปนหมวดหมู3 เพื่อสะดวกในการสรุป และเตรีย ม
ประกอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
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ขั้นตอนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
3.1 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ต-องทําการรายงานเร3งด3วนให-ทันเหตุการณ*
ให-รายงานด-วยวาจาต3อหัวหน-าตรวจสอบภายในรับทราบก3อนพิจารณาเสนอให-ผู-บริหารทราบทันทีที่ตรวจพบ
เพราะหากปล3อยให-ล3าช-าอาจจะมีความเสียหายมากขึ้น หรือการรายงานเปนวาจาพร-อมเสนอรายงานเปน
ลายลักษณ*อักษร และกรณีปกติรายงานเปนลายลักษณ*อักษรเสนอหัวหน-าตรวจสอบภายในตรวจทานและ
สรุปผลก3อนนําเสนอรายงานการปฏิบัติงานต3อผู-บริหาร
3.2 การติดตามผล ขั้นตอนการติดตามผล
1) เมื่อผู-ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต3อผู-บริหารระดับสูงแล-ว ต-อง
ติดตามผลว3าผู-บริหารได-สั่งการหรือไม3ประการใด
2) ติดตามผลที่หน3วยรับตรวจจะรายงานการแก-ไขการปฏิบัติงานตามข-อเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน
3) ติดตามผลโดยกําหนดในแผนการตรวจสอบปvถัดไป ซึ่งจะตรวจทานพร-อมกับการ
ตรวจสอบในปvถัดไป
บทสรุป
คู3มือการตรวจสอบภายในเล3มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให-ผู-ตรวจสอบภายในหรือผู-ที่ได-รับมอบหมายใหปฏิบัติหน-าที่ตรวจสอบภายใน มีความเข-าใจหลักการตรวจสอบและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให-การปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการด-วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ช3วยเพิ่มมูลค3าแก3องค*กร ผู-บริหาร
สามารถใช-เปนข-อมูลในการบริหารงาน เพื่อให-เกิดกระบวนการบริหารบ-านเมืองที่ดี ผลของการดําเนินงาน
ขององค*กรบรรลุตามวัตถุประสงค*และเป<าหมายอย3างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช-ทรัพยากรอย3าง
ประหยัดและคุ-มค3า
กระบวนการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในประกอบด- ว ยขั้น ตอนหลายขั้น ตอน ซึ่ งผู- ต รวจสอบ
ภายในสามารถเลือกใช-เทคนิคการตรวจสอบให-เหมาะสมกับสภาพแวดล-อมของหน3วยรับตรวจ เพื่อให-การ
ตรวจสอบเปนไปตามวัต ถุป ระสงค*และแผนการตรวจสอบที่กํา หนด สามารถรวบรวมหลักฐานอย3า ง
เพีย งพอที่จะสนับสนุนข-อตรวจพบ ใช-ประกอบการวิเคราะห*และประเมินผลเพื่อรายงานผลปฏิบัติงาน
รวมถึ งขั้ น ตอนการวางแผนการตรวจสอบ ช3 ว ยให- การวางแผนครอบคลุ มหน3 ว ยรั บ ตรวจและกํ า หนด
แผนปฏิบัติงานการสอบการใช-ความรู-ความเข-าใจในวิธีการตรวจสอบแบบต3างๆ อย3างดีและมีเทคนิคการ
นําเสนอ การเขียนรายงาน การรายงานผล การปฏิบัติงาน ทั้งการรายงานด-วยวาจาหรือลายลักษณ*อักษร
เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน การร3วมงานเปนทีมในการตรวจสอบ เพื่อแก-ไขป+ญหาตรงประเด็น
และสามารถเสนอแนะเพื่อเปนข-อมูลให-ผู-บริหารประกอบการตัดสินใจเพื่อทําการแก-ไขปรับปรุง
ป+ จ จั ย สํ า คั ญ ของความสํ า เร็ จ และประสิ ท ธิ ผ ลของผู- ต รวจสอบภายใน วั ด จากการยอมรั บ
ข-อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอาศัยความรู-ความสามารถ การนําเทคนิค การตรวจสอบ
ประกอบกับทักษะของผู-ตรวจสอบภายใน การสร-างมนุษย*สัมพันธ* การรวบรวมข-อมูลหลักฐาน ข-อเท็จจริง
การนําเสนออย3างถูกต-อง เที่ยงธรรมเปนอิสระ อันจะก3อให-เกิดมูลค3าเพิ่มแก3องค*กรได-อย3างแท-จริง
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เอกสารอ-างอิง
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ3นดินว3าด-วยการปฏิบัติหน-าที่ของผู-ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว3าด-วยการปฏิบัติหน-าที่ของผู-ตรวจสอบภายในองค*กรปกครอง
ส3วนท-องถิ่น พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ* กระทรวงการคลังว3 าด-ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ* ปฏิบั ติการตรวจสอบภายในสํ าหรั บ
หน3วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริ ย ธรรมของผู- ต รวจสอบภายในของส3 ว นราชการ :
กรมบัญชีกลาง
คู3มือการตรวจสอบภายในสําหรับส3วนราชการ กระดาษทําการ : กรมบัญชีกลาง
แนวทางปฏิบัติประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ : กรมบัญชีกลาง
แนวทางปฏิบัติการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน : กรมบัญชีกลาง
แนวทางการตรวจสอบภายใน : สมาคมผู-ตรวจสอบภายในแห3งประเทศไทย
คู3มือการตรวจสอบบัญชี Financial Audit Manual for Internal Auditors : เจริญ เจษฎาวัลย*

คูมือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน

